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       THÔNG TRI   
Triệu tập Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số  

tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019  
(Ngày 25 - 26/11/2019) 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại 
hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các 
dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019;  

Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019;  

Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh ban hành Thông tri triệu tập Đại hội đại 
biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019 với nội dung như 
sau: 

I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian 

- Phiên trù bị: Từ 13h30’-17h00’ ngày 25/11/2019 (thứ Hai). 

- Phiên chính thức: Từ 7h30’-11h30’ ngày 26/11/2019 (thứ Ba). 

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, đường Quang Trung, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

II. Chương trình Đại hội 

1. Ngày 25/11/2019 (thứ Hai) 

- Từ 13h30 đến 14h30: Đón tiếp đại biểu.                                                      

- Từ 14h30 đến 15h00: Dâng hương Tượng đài Bác Hồ và Tượng đài đồng 
chí Hoàng Văn Thụ.                                           

- Từ 15h00 đến 17h00: Phiên Đại hội trù bị.                                                                   

 - Từ 19h30 đến 21h00: Chương trình giao lưu đối thoại và văn nghệ chào 
mừng Đại hội.  

 2. Ngày 26/11/2019 (thứ Ba)                                                                                       

  - Từ 7h00 đến 7h30: Đón tiếp đại biểu; xem phóng sự.                                                

  - Từ 7h30 đến 8h00: Văn nghệ chào mừng Đại hội.                                                      
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  - Từ 8h00 đến 11h30: Phiên Đại hội chính thức gồm các nội dung: (1) Ổn 
định tổ chức, Chào cờ; (2) Tuyên bố Lý do, giới thiệu Đại biểu; (3) Khai mạc Đại 
hội; (4) Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất của Đại hội; (5) Chào mừng Đại 
hội của Đoàn thiếu nhi; (6) Báo cáo chính trị Đại hội; (7) Tham luận của các đại 
biểu; (8) Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh; (9) Thi đua khen 
thưởng tại Đại hội; (10) Thông qua Quyết tâm thư của Đại Hội. 

- 11h30: Bế mạc Đại hội.       

III. Thành phần dự Đại hội 

1. Đại biểu chính thức: 254 đại biểu 

- Cấp huyện, thành phố: 170 đại biểu gồm các đại biểu chính thức do Đại hội 
đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện cử dự Đại hội cấp tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp: 84 đại biểu gồm các 
đại biểu chính thức do các đơn vị cử đi dự Đại hội theo số lượng được phân bổ tại 
Quyết định số 133/QĐ-BCĐ, ngày 29/10/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội 
đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đại biểu mời: 203 đại biểu (có giấy mời riêng): 

- Đại biểu Trung ương: Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam; 
Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hộị; Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư; Lãnh 
đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội; Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và các Vụ thuộc Ủy ban Dân tộc. 

- Đại biểu là lãnh đạo tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, 
Lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đại biểu là các đồng chí nguyên Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời 
kỳ, Lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT; một số đồng chí nguyên Lãnh đạo 
Ban Dân tộc tỉnh qua các thời kỳ. 

- Đại biểu các Ban Đảng tỉnh, Đoàn thể chính trị, chính trị xã hội, xã hội 
nghề nghiệp, các sở, ban ngành tỉnh, một số doanh nghiệp. 

- Ban Chỉ đạo đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh, Tiểu Ban giúp việc Ban Chỉ 
đạo Đại hội; 

- Đại biểu một số tỉnh bạn; 

- Phóng viên thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. 

IV. Phân công tổ chức thực hiện 

1. Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội) là đầu mối 
phối hợp các Tiểu Ban giúp việc Ban Chỉ đạo đại hội phân công nhiệm vụ đón 
tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu về tham dự Đại hội bảo đảm chu đáo. 

2. UBND các huyện, thành phố:  
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- Chịu trách nhiệm thông báo đến các đại biểu được cử đi dự Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III về nội dung, chương trình Đại hội 
theo Thông tri này; 

- Cử 01 đại biểu trong số đại biểu được cử đi dự Đại hội tỉnh làm Trưởng 
đoàn; 

- Bố trí xe đưa đón Đại biểu của huyện mình đi dự Đại hội và phục vụ đi lại 
trong quá trình Đại hội; 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp: Tự túc phương tiện, 
nếu có nhu cầu cần bố trí nơi ăn, nghỉ thì đăng ký với Ban tổ chức (qua Ban Dân 
tộc tỉnh). 

4. Bố trí nơi nghỉ đại biểu: 

- Khách mời Trung ương và các tỉnh bạn: Nghỉ tại Nhà khách Tỉnh ủy; 

- Các huyện: Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia, Lộc Bình Chi Lăng, Đình Lập, 
Tràng Đinh nghỉ tại Nhà khách Tỉnh ủy; 

- Các huyện: Cao Lộc, Văn Quan, Văn Lãng nghỉ tại Khách sạn Hoa Sim; 

- Đại biểu thành phố Lạng Sơn giao UBND thành phố bố trí. 

5. Bố trí nơi ăn Đại biểu: 

- Ăn chiều ngày 25/11 và trưa ngày 26/11 tại Nhà khách Tỉnh ủy; 

- Ăn sáng ngày 26/11/2019 tại nơi nghỉ của các đại biểu. 

6. Trang phục Đại hội: 

- Đại biểu chính thức: Mặc trang phục dân tộc hoặc trang phục truyền thống 
ngành. 

- Đại biểu mời: Khuyến khích mặc trang phục dân tộc hoặc trang phục 
truyền thống ngành. 

- Các đại biểu đeo Kỷ niệm chương (nếu có)./. 
 

  Nơi nhận:                                                     
- Ủy ban Dân tộc; 
- Thường trực Tỉnh uỷ;          (b/c) 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
- Các huyện ủy, thành ủy; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các cơ quan, đơn vị, DN được phân bổ đại biểu dự 
Đại hội theo QĐ 133/QĐ-BCĐ; 
- Thành viên BCĐ đại hội tỉnh theo Quyết định 
538/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc 
BCĐ đại hội theo Quyết định 52/QĐ-BCĐ; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: NC, TH, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (PVĐ); 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Dương Xuân Huyên                
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